ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ آش ﺑﺮﻧﺞ
آش ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد  .اﯾﻦ ﻏﺬا
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻓﺮارﻧﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﯾﮑﺒﺎر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻏﺬا را ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﺑﺮﻧﺞ ﺻﺪری ﻣﯿﻞ
ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ.
ﻣﻮاد ﻻزم :
ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻟﭙﻪ
ﻋﺪس
ﺳﺒﺰی آش
ﭘﯿﺎز
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ

 1ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
 1ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
 1ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
 200ﮔﺮم
 3ﻋﺪد
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ آش ﺑﺮﻧﺞ :
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ آش ﺑﺮﻧﺞ اﺑﺘﺪا ﻟﭙﻪ  ،ﻋﺪس و ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در آب ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﯿﺲ ﺷﺪه را آﺑﮑﺶ ﮐﺮده و ﺑﺎ  4ﻟﯿﻮان آب و  1ﻋﺪد ﭘﯿﺎز را رﯾﺰ ﺧﻮرد ﮐﺮده روی ﺣﺮارت
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ  .و در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت در ﺣﺎل ﭘﺨﺖ اﺳﺖ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﭘﯿﺎز را ﺧﻮرد ﮐﺮده و در روﻏﻦ
داغ و ﻣﻘﺪاری زردﭼﻮﺑﻪ ﺳﺮخ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭘﺨﺖ  ،ﺑﺮﻧﺞ را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ
ﺧﯿﺲ ﮐﺮده اﯾﺪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ  .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮدش را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺷﺪن ﺑﮕﯿﺮد  .در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺒﺰی آش را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺧﻮرد ﮐﺮده اﯾﻢ را ﺑﻪ ﻣﻮاد آش اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ و
زردﭼﻮﺑﻪ را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ  .در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﭘﯿﺎز داغ را ﺑﻪ آش اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺪ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺣﺮارت
را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و در ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﭘﯿﺎز داغ ﺗﺰﻦ ﻧﻤﺎﺪ .
ﻧﮑﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﭘﺨﺖ ﺑﻬﺘﺮ آش ﺑﺮﻧﺞ :
ﺑﺮای ﺗﺰﻦ و ﻣﺰه ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ آش ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪاری ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده را ﺑﺎ ﭘﯿﺎز و رب ﺗﻔﺖ دﻫﯿﺪ و
ﺑﺎ آش ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ  .ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺎز داغ اﯾﻦ آش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮ اﺳﺖ  .اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪاری
ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﻃﻌﻢ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ آش ﻣﯿﺪﻫﺪ  .اﮔﺮ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺧﯿﺲ ﮐﺮدن ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﺪارﯾﺪ ﻧﮕﺮان

ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﺪون ﺧﯿﺲ ﮐﺮدن آش را ﻃﺒﺦ ﮐﻨﯿﺪ  .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮﻧﺞ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ
ﻧﯿﻤﺪاﻧﻪ ﮔﯿﻼن ﮐﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .

